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  تسليما   نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله علىوبارك احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم 
 إىل يوم الدين أما بعد : كثريا  

العلمية وهو  اهلجرة دارإمام التابع لشبكة  التأصيل جمالس معهد علوم العشرون منفهذا هو اجمللس الثاين و  
للحافظ بن  "لمعة االعتقاد"وهو كتاب  الاملعهد أ ذامن جمالس الكتاب الرابع املقرر هل سادساجمللس ال

 . وستمائة نعشري املتوىف سنة-رمحه اهلل تعاىل-قدامة املقدسي

 ،وملا ذكر صفة الكالم .من إثبات صفة الكالم -رمحه اهلل تعاىل-ذكره املصنف ما ىل نتهى بنا املقام إإوقد  
 :أال وهو القرآن ،من أفراده ذكر فردا  

ويد ل فيه الكالم  ،صحف موسىو  ،وصحف إبراهيم ،بوروالز  ، واإلجنيل ،ل فيه التوراةم يد الكال ألن   
َا أَْمرُهُ و هو الذي يقع به األمر والنهي  -هو كالم اهلل الواقع كونا  و - الكوين ُكن  ۥ ِإَذا أَرَاَد َشْيئا  َأن يَ ُقوَل َلهُ  ۥٓ﴿ِإَّنم

رمحه اهلل -ه املصنفا  ص  إَّن  و  ،ومن أفراد الكالم القرآن . ه دا ل يف الكالمهذا كل   .[27يس:] فَ َيُكوُن ﴾
  -األمة معنية به ألن  -تعاىل

 :-عليه رحمة اهلل-قالو 

 َفصل                                                   
ُلُه اْلَمِتنُي، اْلُقْرآنُ  -ُسْبَحانَهُ -َوِمْن َكاَلِم اَللمِه  َوِصرَاطُُه اْلُمْسَتِقيُم، َوتَ ْنزِيُل  اْلَعِظيُم َوُهَو ِكَتاُب اَللمِه اْلُمِبنُي، َوَحب ْ

ُر ََمُْلوٍق، ِمْنُه َبَدأَ،  اأْلَِمنُي، َعَلى قَ ْلِب َسيِِّد اْلُمْرَسِلنَي بِِلَساٍن َعَرِبي  الرُّوحُ  َربِّ اْلَعاَلِمنَي، نَ َزَل ِبهِ  ُمِبنٍي، ُمنَ زمٌل َغي ْ
 .يَ ُعودُ  َوإِلَْيهِ 
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لَُه  ٍف َعْشُر َحَسَنات،وََكِلَماٌت َمْن قَ رَأَُه َفَأْعَربَُه فَ َلُه ِبُكلِّ َحرْ  َوُهَو ُسَوٌر حُمَْكَماٌت، َوآيَاٌت بَ ي َِّناٌت، َوُحُروفٌ 
ُلٌو بِاأْلَْلِسَنِة،  حَمُْفوٌظ يف الصُُّدوِر، َمْسُموٌع بِاْْلَذاِن، َمْكُتوٌب يف اْلَمَصاِحِف، َأومٌل َوآِ ر، َوَأْجزَاٌء َوأَبْ َعاٌض، َمت ْ

 .يٌ َونَ هْ  ِفيِه حُمَْكٌم َوُمَتَشاِبٌه، َونَاِسٌخ َوَمْنُسوٌخ، َوَ اصٌّ َوَعامٌّ، َوأَْمرٌ 

 [27فصلت:]ِمْن َ ْلِفِه تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِيٍد﴾ ﴿اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َوال
ْنُس َواْلِْنُّ َعَلى :تَ َعاىَل  َوقَ ْولُهُ  بَ ْعُضُهْم  َكانَ َأْن يَْأُتوا ِبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال يَْأُتوَن ِبِْثِلِه َوَلْو   ﴿ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اأْلِ

 [88االسراء:] لِبَ ْعٍض َظِهريا ﴾

-قد وصفه املصنفو -وعال جل  -ه كالم الرب  وأن   ،لقرآنما يتعلق بايف-ىلرمحه اهلل تعا-هكذا يقول املصنف  
فاستعمل أسلوب االقتباس أو   ،ةعليها نصوص الكتاب ونصوص السن   دل   ،وصاف كثريةأب -رمحه اهلل تعاىل

 .ةمن األلفاظ ما دلت عليه نصوص الكتاب و السن   -رمحه اهلل تعاىل-ما ساقيفساق ف ،أسلوب التضمني
 .و هو القرآن ،من أفراده ذكر فردا   ،ا فرغ من ذكر الكالمه مل  من أن   ،قليل حلظ إىل ما ذكرته لك قبلاو 

 -تبارك وتعاىل-بل اهلل -جل جالله–فالقرآن ليس هو فقط كالم اهلل  ،َوِمْن َكاَلِم اَللمِه وهلذا قال املصنف :  
على  انزله الذي ،هذا القرآن الذي بني أيدينا :فمن كالمه  ،ِبا شاء مىت شاء كيفما شاءيتكلم  ،متكلم
هو -تبارك وتعاىل-فالقرآن العظيم كما وصفه اهللاته، آياته وقراءحبروفه و -صلى اهلل عليه وسلم-لهرسو 
 -جل وعال-كما وصفه اهلل أيضا   ب املبنياالكت

ُلُه اْلَمِتنيُ   وإال  ،موقوفا  حسنه حسنه من و -اهلل عنهرضي –وهذا جاء يف حديث علي بن أب طالب  َوَحب ْ
 .ا ذكره املصنف ممما بعده ا وكذ .املرفوع فال يصح

 .  واس ابن مسعانالصراط املستقيم هذا جاء يف حديث الن  كونه و ،  َوِصرَاطُُه اْلُمْسَتِقيُم، َوتَ ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

 .جاء هذا الوصف يف القرآن َوتَ ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

 . كذلك جاء هذا الوصف يف القرآنالرُّوُح اأْلَِمنُي،   نَ َزَل بِهِ  

 بِِلَساٍن َعَرِبي  َعَلٰى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن ٱْلُمنِذرِينَ ﴿:كما قال تعاىل ُمِبنٍي،   َعَلى قَ ْلِب َسيِِّد اْلُمْرَسِلنَي بِِلَساٍن َعَرِبي 
  . [492الشعراء: ] مُِّبنٍي﴾
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ُر ََمُْلوقٍ   ،وهذا الوصف مأ وذ من أئمة اإلسالم عندما وقعت الفتنة وعلى رأسهم اإلمام أمحد ُمنَ زمٌل َغي ْ
ما وقع من اإلنكار حلقائقها من أهل البدع  ألجلواألئمة استعملوا األلفاظ الدالة على إثبات الصفات 

ّ  وإال   ،والضالالت الكتاب وال يف  بألفاظ  م ترد ال يف يأتونوال  ،م  م يكونوا يزامحون ألفاظ الشريعة فن
ا تكلم املبتدعة فلم   "وكيف يسكت وقد تكلموا"ملا تكلمت املعتزلة قال :  لكن كما قال اإلمام أمحد .السنة

كما استخدموا لفظة الذات يف االستواء وما   ،ل على التحقيققال أئمة السلف قولتهم اليت تد   ،ببدعتهم
 ه أمر مهم.فافهم هذا فنن   .شابه ذلك

لكنه جاء عن مجلة من  ،ه ال يصحولكن   وي مرفوعا  هذا رُ ".يَ ُعودُ  ِمْنُه َبَدأَ، َوإِلَْيهِ  ":-رمحه اهلل–قال املصنف 
وضبط  ،هبمز القطعباهلمز احملقق  "بدأ"منه  ،وقد ا تلف يف ضبطه-وأرضاهمرضي اهلل عنهم –الصحابة 

-وغفر لهرمحه اهلل تعاىل -وهذا الذي كان يرجحه شيخنا العالمة النجمي "،أبد"باإلبدال للهمز منه  ضا  أي
أن اهلل  إثبات، فنّم يريدون من هذا اللفظ-رمحهم اهلل–ويقول ألنه يدل على ما أراده السلف  ،ويؤكد عليه

فننه قد يكون ابتدائه منه وليس هو الذي تكلم  "بدأ"أما على قول  ،تعاىل تكلم هبذا الكالم على احلقيقة
نه يسرى وإ]: -رضي اهلل عنه و أرضاه-فسر هذا حبديث حذيفة بن اليمانو  ،أي يرجع إليه و إليه يعود .به

 .[على كتاب اهلل بليلة حىت ال يبقى منه يف الصدور آية

ما سيذكره املصنف جممع عليه بني علماء القراءات  ،وهذه أمور جممع عليهاَوُهَو ُسَوٌر حُمَْكَماٌت،  :قال
 -رمحه اهلل تعاىل-والشاطيب ،اْليات" عد  " علمبالذين يسمى علمهم  ،وعلماء الرسم وعلماء الفواصل

كتاب يف وله  "مة الزهرناظ" مساه ،عدد اْليات ،"له نظم يف الفواصل الذي هو العددماينحرز األ"صاحب 
 ،ها تدور يف علم القرآنوكل  ة أتراب القصائد"لعقيمساها ب  " ،رسم املصحفيف منظومة  ،رسم املصحف

 أن هذا القرآن الذي هو السور احملكمات واْليات البينات ،وعليها شروح وكلها تقرر هذا اجملمع عليه
ما  ، َمْن قَ رَأَُه َفَأْعَربَُه فَ َلُه ِبُكلِّ َحْرٍف َعْشُر َحَسَنات -جل وعال-هذا كله كالم الرب ،واحلروف والكلمات

وهذا  ،ِبعىن أنه يقول هذا فاعل ،االصطالح القائم عند النحويني ،ليس املراد بنعرابه هنا ؟ املراد بأعربه
كما أُنزل على نبينا   أدائهِبعىن أن ه يقيمه يف جهة  إقامته،،ال، إَّنا املراد هذا  رب، و هذا مبتدأ، و مفعول به
من أراد أن يقرأ ]: يقول ألصحابه  -صالة والسالملعليه ا–قد كان النيب   ، -صلى اهلل عليه وسل م–حممد 

كانوا   -رضي اهلل عنهم-الصحابة  -ابن مسعود يعين - [ا أُنزل فليقرأه على ابن أم  عبدالقرآن غض ا طري ا كم
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عد  احلروف، كل  هذا و ، ، بعد  اْلياتبعد  السور اعتن وا ، -اهللرمحهم –حيرصون على هذا، وهلذا العلماء 
 .-تبارك وتعاىل–،وبي نوا حروف هذا القرآن، وبي نوا ما أنزله اهلل -رمحهم اهلل تعاىل –موجود يف كتبهم 

الة على هذا.  دلة وسيذكر األ ِمْنُه َعْشُر َحَسَناتٍ  َمْن قَ رَأَُه َفَأْعَربَُه, فَ َلُه ِبُكلِّ َحْرفٍ  المصنف قال:  الد 

 على قول ثاني، الرمِحيِم﴾ ﴿ِبْسِم اهلِل الرممْحنِ على قول ،أو ﴾  ﴿احلَْْمُد لِلمِه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  أو له: َلُه َأومٌل َوآِ ر،
 .هذه السورة  ﴾  ﴿ ِمَن اْْلِنمِة َوالنماس وآ ره 

 اإلصطالحية اليت اصطلح عليها القراء.، املراد باألجزاء هنا األجزاء َوَأْجزَاٌء  قال:

ُلٌو بِاأْلَْلِسَنِة، ،هذا كل ه بعربيها و أعجمي ها على ما أنزل يعين حيثما تُلي فنن  تالوته هبذه األلسن َوأَبْ َعاٌض، َمت ْ
 . هو القرآن

  . ﴾  اْلِعْلَم ،﴿ َبْل ُهَو آيَاٌت بَ ي َِّناٌت يف ُصُدوِر المِذيَن أُوُتوا حَمُْفوٌظ يف الصُُّدورِ 

 . ، ﴿ َفَأِجْرُه َحىتم َيْسَمَع َكالَم اللمِه ﴾َمْسُموٌع بِاْْلَذانِ 

من سر ه أن حيب  اهلل ورسوله فليقرأ يف ] نونسِّ وعند طائفة من أهل العلم حيَ  ،َمْكُتوٌب يف اْلَمَصاِحفِ 
 . ناصر يف صحيح اْلامع واحلديث حيسن ه الشيخ: [املصحف

﴿َما   َونَاِسٌخ َوَمْنُسوخٌ   ﴾﴿ ِمْنُه آيَاٌت حُمَْكَماٌت ُهنم أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَ ُر ُمَتَشاهِبَاٌت   حُمَْكٌم َوُمَتَشاِبهٌ ِفيِه قال:  
َها َأْو ِمْثِلَها  ﴾  .  نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِِبَرْيٍ مِّن ْ

ا يف اخلاص ،هلم ألفاظ يف لغة العرب فنن  العرب هلم ألفاظ يستعملّو  وكل  هذا يعلم بصياغ ، َوَ اصٌّ َوَعامٌّ 
ا يف العام،وكذلك  . الصيغ يستعملّو

 . اإلنشاءوهو  َونَ ْهيٌ  َوأَْمرٌ  

ِمْن  َ ْلِفِه تَ ْنزِيٌل  ﴿اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ نْيِ يََدْيِه َوال ِمنْ  وقوله تعاىل مستد ال على هذا: -رحمه اهلل–قال 
يٍد﴾ ا القرآن ال يأتيه باطٌل ، ال من بني يديه وال من  لفه ،وتأمل أن  هذا جاء يف فهذ [27فصلت:] َحِكيٍم محَِ
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اَل َتْسَمُعوا هِلََذا اْلُقْرآن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلمُكْم  وقالوا: ﴿سورة فصلت اليت قال اهلل تبارك وتعاىل فيها عن املشركني 
من كل ما وصفه به الكفرة ،واملشركون، وامللحد ون،من  -جل  جالله-أه اهللالقرآن بر  هذا ،تَ ْغِلُبوَن﴾

من هذا  -تبارك وتعاىل-كل ه برأه اهلل وما أشبه ذلك،،أساطري األولني، الس حر،والشعر، والكهانة ، والكذب
طري األو لني،وال أساطري الباطل،فال يأتيه الباطل،ليس سح را ،وال شعرا، وال ِكهانة ،وال قول البشر،وال أسا

 َ ْلِفِه ﴾. َيَدْيِه َوال ِمْن  ﴿اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ نْيِ ها،بل تباكت

ْنُس َواْلِْنُّ َعَلى َأْن يَْأُتوا ِبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال يَْأُتوَن ِبِْثِلِه َوَلْو  َوقَ ْولُُه تَ َعاىَل : قال َكاَن ﴿ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اأْلِ
 . [88اإلسراء:] بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهريا ﴾

وال يستطعون إىل  ،يريدون أن يأتوا ِبثل هذا القرآن ال يأتون ِبثله وجن ا   كل  من بأقطارها، إنسا    فلو اجتمع
م صرفوا عن اإلتيان ِبثله ويسم ون هذا مسألة  ذلك سبيال    ّ م ال يقدرون عليه،ال كما تقول املعتزلة بأ ألّ 
م  م يُعَجزوا أو يَ ْعِجزوا عن أن نف ورد  لكالم اهلل وكالم رسوله، وضالل مبني، ن  هذا قول باطل،نف الصرفة،  ّ

؟ فهم ال  وما فائدة هذا التحدي  إذن عنهم،صرفه  -سبحانه وتعاىل–يأتوا ِبثل هذا القرآن إال  ألن  اهلل 
﴿ تَ َباَرَك فاهلل هو الذي أنزل القرآن  ،﴿ َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهريا ﴾يستطعون أن يأتوا ِبثل هذا القرآن

﴿ إِنما زل هذا الكتاب وحفظه أن-جل  جالله–فالرب   المِذي نَ زمَل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي َنِذير ا﴾
 . ََنُْن نَ زمْلَنا الذِّْكر َوِإنما لَُه حَلَاِفظُوَن ﴾

 قال المصنف:

 [14س بأ: ] َيَدْيِه﴾﴿َلْن نُ ْؤِمَن هِبََذا اْلُقْرآِن َواَل بِالمِذي بَ نْيَ   اْلِكَتاُب اْلَعَرِبُّ المِذي قَاَل ِفيِه المِذيَن َكَفرُوا َوَهَذا ُهو
َوقَال  .[72:املدثر] ﴿َسُأْصِليِه َسَقَر﴾فَ َقاَل اللمُه ُسْبَحانَه  72املدثر: ﴿ِإْن َهَذا ِإالم قَ ْوُل اْلَبَشِر﴾َوقَاَل بَ ْعُضُهم

 [29 ي س:] َوقُ ْرآٌن ُمِبنٌي﴾﴿َوَما َعلمْمَناُه الشِّْعر َوَما يَ ْنَبِغي لَُه ِإْن ُهَو ِإالم ذِْكٌر بَ ْعُضُهْم ُهَو ِشْعٌر، فَ َقاَل اللمُه تَ َعاىَل 
اَلمِذي  اْلَعَرِبُّ، ُشب َْهة  ِلِذي ُلبي يف َأنم اْلُقْرآَن ُهَو َهَذا اْلِكَتابُ  ْبقِ ي َ  فَ َلمما نَ َفى اَللمُه َعْنُه أَنمُه ِشْعٌر، َوأَثْ َبَتُه قُ ْرآن ا،  مَْ 

 .  َوُحُروٌف َوآيَاٌت أِلَنم َما لَْيَس َكَذِلَك اَل يَ ُقوُل َأَحٌد ِإنمُه ِشْعرٌ  ُهَو َكِلَماتٌ 
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-وصفه اهلل صفات عظيمة،بن  هذا القرآن موصوف فن ال يزال املصنف أيضا يبني  ما وصف اهلل به كتابه،
فهذا الكتاب هو  -عليه الصالة والسالم-وكذلك وصفه النيب   بأوصاف جليلة القدر يف كتابه، -جل  وعال

كرمي وكما قال جل  جالله يف كتابه ال ﴿بِِلَساٍن َعَرِبي ُمِبنٍي﴾  فيهالكتاب العرب الذي قال اهلل جل وعال 
َذا ِلَساٌن َعَرِبٌّ مُِّبنٌي ﴾ الذي  هو -الكتاب العرب -فهذا الكتاب ﴿لَِّساُن المِذي يُ ْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوهَٰ

فانتفوا من اإلميان هبذا القرآن وكفروا به،و م  ﴿َلْن نُ ْؤِمَن هِبََذا اْلُقْرآِن َواَل بِالمِذي بَ نْيَ َيَدْيِه﴾ الذين كفروا قال فيه
ا نزلت  ،ذلككما قص اهلل عنهم   ﴿ِإْن َهَذا ِإالم قَ ْوُل اْلَبَشِر﴾ يؤمنوا به ،وهو الذي قالوا فيه أيضا    ّ قد قيل أ

إىل  ﴿َسُأْصِليِه َسَقَر﴾ُسْبَحانَهُ -فَ َقاَل اللمُه  ،يف هذا القرآن مل ا جاءه املشركون فقالوا له أن يقول قوال   ،يف الوليد
  فمن زعم أن ه قول البشر فقد وعده اهلل بسقر.  ﴿َوَما أَْدرَاَك َما س َقُر ﴾ آ ر اْليات

 :  -رحمه اهلل-قال 

عدم االتفاق على  والتناقض، و االضطراب، والتذبذب ،و وهذا اال تالف بينهم،  بَ ْعُضُهْم ُهَو ِشْعٌر،َوقَاَل 
م ليسوا على شيء، مم ا يدل  على شد ة ا تالفهم و يف القرآن كلمة واحدة  ّ ، فأولئك يقولون اضطراهبم وأ

كل    ،وهم قبيلة واحدة ،شرو آ رون يقولون قول الب ،وآ رون يقولون كهانة ،سحرشعر، وآ رون يقولون 
﴿َوَما  عندما قالوا شعر قَاَل اللمُه تَ َعاىَل -جل  وعال -.... وهلذا قال اهلل كانت مشهورة يف قريشهذه األقوال  

، وقوافيه روضهويعرفون عَ  الء يعرفون الشعر،هؤ   َوَما يَ ْنَبِغي لَُه ِإْن ُهَو ِإالم ذِْكٌر َوقُ ْرآٌن ُمِبنٌي﴾الشِّْعَر َعلمْمَناُه 
وأن ه قد  طرقهم، وال على ،نن الشعراءأوزانه ويعلمون أن  هذا القرآن ليس على سَ ، و ويعرفون قواعده ، وَرِويمه

 ه إىل اجتاه،هذا مم ا يدل  على باطلهم كما قلت لك.وكل هم اجت، الشعراء أعجز البلغاء و 

 قال املصنف:

َهة  ِلِذي ُلبي  فَ َلمما نَ َفى اَللمُه َعْنُه أَنمُه ِشْعٌر، َوأَثْ َبَتُه قُ ْرآن ا،  مَْ   يف َأنم اْلُقْرآَن ُهَو َهَذا  -يعين عقل–يَ ْبَق ُشب ْ
 . اْلِكَتاُب اْلَعَرِبُّ اَلمِذي ُهَو َكِلَماٌت َوُحُروٌف َوآيَاتٌ 
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ن ه ، أو العدد،ألن  ما ليس كذلك ال يقول أحد إلم الفواصليسمى ع ،تسمى عند العلماء بالفواصل اآليات
وكانت  لغاهتم،أعجز كل هم، وأعجز قبائلهم، و   الذي أعجز العرب ،هذا الطريق الذي جاء به القرآن ر،شع

، وقد مجعت كالم العرب الفصيح من كل قبيلة ا أحد أبدا  وال ينافسها على فصاحته قريش هي أفصح العرب
 .يفدون إليهابسبب أّم 

ممِّما نَ زمْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة مِّن مِّْثِلِه َواْدُعوا  َوِإن ُكنُتْم يف َرْيبٍ ﴿قال املصنف رمحه اهلل: "وقال عز وجل: 
اُهْم  [71البقرة ] ﴾ُشَهَداءَُكم مِّن ُدوِن اللمِه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ  تْ َياِن ِبِْثِل َما اَل يُْدَرى َماَواَل ََيُوُز َأْن يَ َتَحدم ُهَو،  بِاإْلِ

 .َواَل يُ ْعَقلُ 

فنن الرب تبارك وتعاىل حتداهم بالقرآن، حتداهم  ،وقوهلم هذا من أفسد القول ،على املعتزلة هذا فيه الرد   
 ،فوا عنهم ُصر ال ألّ   ،بسورة، حتداهم بعشر سور، حتداهم بآية، ومع هذا  م يستطيعوا أن يأتوا بشيء مثله

وهلذا كان هلذا  ،ولكن ألّم عجزوا عن أن يأتوا هبذا القرآن الذي نزل بلغتهم وباحلروف اليت يتكلمون هبا
وهو -القرآن سلطان على قلوهبم حىت جاء يف صحيح البخاري ومسلم عن جبري بن مطعم رضي اهلل عنه 

أَْم ﴿ قال فلما مسعت قوله تعاىل: -كافرالذي روى سورة الطور ومسعها من النيب عليه الصالة والسالم وهو  
 قال كاد قليب أن يطري. ،[12:الطور] ﴾أَْم ُهُم اخْلَالُِقونَ  ُ ِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيءٍ 

تْ َياِن ِبِْثِل َما اَل يُْدَرى َما قال رحمه اهلل:  اُهْم بِاإْلِ  .ُهَو، َواَل يُ ْعَقلُ  َواَل ََيُوُز َأْن يَ َتَحدم

َلٰى َعَلْيِهمْ ﴿ "وقال تعالىه حبروفهم وكلماهتم ألن   آيَاتُ َنا بَ ي َِّناٍت قَاَل الَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن ِلَقاَءنَا اْئِت  َوِإَذا تُ ت ْ
َلُه ِمن تِْلَقاِء نَ ْفِسي ْلُه  ُقْل َما َيُكوُن ِلي َأْن أَُبدِّ َذا َأْو َبدِّ رد عليهم  ، فيه، وهذا أيضا  [42:يونس] ﴾ِبُقْرآٍن َغْيِر هَٰ

 هنبيعن  عربم  ن كالم اهلل تعاىل، واهلل جل وعالوعرب به ع ،من جهة قول األشاعرة بأنه أتى به من جهة نفسه
وهلذا ملا قال املشركون أنه قول النيب عليه  ،أنه ال يستطيع أن يأيت به من تلقاء نفسه -عليه الصالة والسالم-

قال اهلل عز وجل:  [11الطور] ﴾َبل الَّ يُ ْؤِمُنونَ  ُقوُلوَن تَ َقوََّلهُ َأْم ي َ ﴿ كما قال جل وعال:  ،الصالة والسالم
 ،، هذا النيب عليه الصالة والسالم منكم، من أبنائكم[12:]الطور ﴾مِّْثِلِه ِإن َكانُوا َصاِدِقينَ  فَ ْلَيْأُتوا ِبَحِديثٍ ﴿

ال تأتون ِبثل هذا ؟  م  ال تتقولون أنتم ؟ فلم تقولون جاء به من عنده ؟ تقولون تقوله ،ويتكلم بلسانكم
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مِّْثِلِه ِإن َكانُوا  َبل الَّ يُ ْؤِمُنوَن فَ ْلَيْأُتوا ِبَحِديثٍ   َأْم يَ ُقوُلوَن تَ َقوََّلهُ ﴿؟ ال تتكلمون بكالم من مثله  مَ  ؟ القرآن
 . [21-11 :الطور] ﴾َصاِدِقينَ 

َلىَفأَثْ َبَت َأنم اَْلُقْرآَن ُهَو َاْْليَاُت  قال: بَ ي َِّنات  ِفي  َبْل ُهَو آيَات  ﴿قال تعالى: وهذا هو القرآن  اَلميِت تُ ت ْ
ومجعه اهلل  ،هذا القرآن هو الذي تاله النيب عليه الصالة والسالم ".[29:]العنكبوت ﴾ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ 

الذي حتويه صدور ، وهو وته صدورهموحَ  ،أصحابه، وقرأه عنه [2:األعلى]"﴾َفََل تَنَسىٰ  َسنُ ْقرُِئكَ ﴿يف صدره، 
 أهل العلم:

 َوَلْم يَ َزْل ِبَخْلِقِه َعِليَما *** َكلََّم ُموَسى َعْبَدُه َتْكِليَما

 َعْن َوْصِفَها بِاْلَخْلِق َوالِحْدثَانِ ***  َجلَّْت ِصَفاُت رَب َِّنا الرَّْحَمنِ 

ُلوُّ َقوُل اْلَباِري ***  فَالصَّْوُت َواألَْلَحاُن َصْوُت اْلَقاِري  َلِكنََّما اْلَمت ْ

، َواَل َأْصَدُق ِمْنُه ِقيََل كَ      ***َما قَاَلُه اَل يَ ْقَبُل التَّْبِديََل   َلَّ

 ِإلَْيِه يُ ْنَظُر ***َوبِاألَيَاِدي َخطُُّه ُيَسطَّرُ  باألبصارَكَذا 

 إىل آ ر ما قاله الشيخ حافظ رمحه اهلل.
 
بَ ْعَد َأْن ،  [29-22  :]الواقعة ﴾ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ  َلُقْرآن  َكرِيم  ِفي ِكَتاٍب مَّْكُنوٍن الَّ َيَمسُّهُ ِإنَُّه ﴿"وقال تعالى:  

أُقسم ِبواقع  ،النجوم يعين أُقسم ِبواقع [22:]الواقعة ﴾النُُّجومِ  َفاَل أُْقِسُم ِبََواِقعِ ﴿ه قال: ألن   "أَْقَسَم َعَلى َذِلكَ 
هذا من  [22 :الواقعة] ﴾ِإنمُه َلُقْرآٌن َكرميٌ ﴿ املعىن: صلة زائدة لتوكيدألن "ال"  ،النجوم أُقسم ِبواقع ،النجوم
وهم املالئكة، بعد أن أقسم على ذلك  ،[29-28 :]الواقعة ﴾ِإالم اْلُمَطهمُرونَ  يف ِكَتاٍب ممْكُنوٍن الم مَيَسُّهُ ﴿ أوصافه:

 -وهذه حروف مقطعة -[، 7-4  ]الشورى ﴾حم عسق﴿وقال:  ،[4:]مرمي ﴾كهيعص﴿ "وقال تعالى:
َتَتَح ِتْسع ا َوِعْشرِيَن ُسورَة  بِاحْلُُروِف اْلُمَقطمَعةِ  القرآن على أنه كالم وما ذكره املصنف رمحه اهلل من داللة  "..َواف ْ

 .وره، وآياته وسحروفه الرب جل وعال،
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َوَمْن  قَ رََأ اَْلُقْرآَن َفَأْعَربَُه, فَ َلُه ِبُكلِّ َحْرٍف ِمْنُه َعْشُر َحَسَناٍت، َمنْ ]   -َصلمى اَللمُه َعَلْيِه َوَسلممَ -َوقَاَل اَلنميبُّ  "
هكذا قال املصنف رمحه اهلل تعاىل، وقد تعقبه  ..صِحيح حديث [قَ رَأَُه َوحلَََن ِفيِه، فَ َلُه ِبُكلِّ َحْرٍف َحَسَنةٌ 

الشيخ األلباين عليه رمحة اهلل ومغفرته ِببحث طويل، وأنه  م يقف عليه، وقال يف الضعيفة يف أربع ومثانني 
إىل آ ر   91هذا الحديث في رسالته لمعة االعتقاد صالمقدسي أورد بن قدامة مخس مئة وستة آالف: 

عليه هبذا اللفظ. وهذا اللفظ كما ذكر الشيخ يقف  وأنه  م ،كالمه، مث ساق لفظه وذكر كالم السيوطي
َمْن قَ رََأ َحْرف ا ِمْن ِكَتاِب اللمِه فَ َلُه ]رمحه اهلل تعاىل، لكن قد جاء عند الرتمذي عنه عليه الصالة والسالم قال: 

وهو يف  [أَْمثَاهِلَا اَل أَُقوُل ا م َحْرٌف َوَلِكْن أَِلٌف َحْرٌف َواَلٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرفٌ ِبِه َحَسَنٌة َواحلََْسَنُة ِبَعْشِر 
 السلسلة الصحيحة.

وله كتاب مستقل يف هذا الباب يف إثبات أن القرآن حروف وأصوات، وهي  ،واملصنف أراد إثبات احلرف 
س أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا نزل عليه عبا ن حديث أبنمسلم م اإلماموقد جاء يف صحيح  .مطبوعة

فسمع نقيضا من  ،كان جربيل قاعدا عند النيب عليه الصالة والسالم] واتيم سورة البقرة أ ربه جربيل يعين: 
فنزل منه ملك، فقال هذا ملك  ،قط إال اليوم  م يفتح فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ،فوقه

َلَك :  ا  مَْ يُ ْؤتَ ُهَما َنيبٌّ أَْبِشْر بُِنوَرْيِن أُوتِيتَ ُهمَ "فسلم وقال:   م ينزل إىل األرض قط إال اليوم،، نزل إىل األرض قَ ب ْ
ُهَما ِإال أُْعِطيَته  هذا وقوله حبرف.،  [فَاحِتَُة اْلِكَتاِب َوَ َواتِيُم ُسورَِة اْلبَ َقَرِة ،  َمْ تَ ْقرَْأ حبرف ِمن ْ

اوز وَن حروفه ِإقَاَمَة السهم ال َياق َْرُءوا اْلُقْرآَن قَ ْبَل َأْن يَْأيتَ قَ ْوٌم يُِقيمُ ]  والسالم الصالة "وقال عليهقال:  
وهذا احلديث رواه أمحد وأبو داوود وله شواهد، قد صححه العالمة  .[تراقيهم يَ تَ َعجمُلونَُه أجره، َوال يَ َتَأجمُلونَهُ 

 األلباين عليه رمحة اهلل يف السلسلة الصحيحة، وهو ظاهر ملا أراده املصنف من إثبات احلروف.
ُهَما-َوقَاَل أَبُو َبْكٍر َوُعَمر : قال  َنا ِمْن  )ِإْعرَاُب اْلُقْرآنِ  -َرِضَي اَللمُه َعن ْ وهذا . ِحْفِظ بَ ْعِض ُحُروِفه(َأَحبُّ إِلَي ْ

ورواه غريه من  "،الوقف واالبتداء"األنباري يف كتاب ابن  ،وقد رواه بن األنباري وغريه جابر اْلعفي، األثر فيه
 .اْلثار استنادا إىل ما دل عليه األصل الوارد  يذكرون مثل هذه والعلماء كما ذكرت لكم، ،نفس الطريق

وهذا األثر جاء عن بن مسعود وجاء  ُكلِّه( )َمْن َكَفَر حِبَْرٍف فَ َقْد َكَفَر بِهِ  -َرِضى اهلل َعْنه–َوقَاَل َعَليٌّ  قال:
الرزاق والاللكائي والطربي عبد عند بن أب شيبة و  اْلثاربارك وكل هذه املعن إبراهيم النخعي وجاء عن بن 

يف كتابه ابن تيمية وصححه شيخ اإلسالم من قول ابن مسعود يف كتابه التسعينية، صححه شيخ اإلسالم 
 له قائم.  إسنادفال  وأما اثر عليالتسعينية عن ابن مسعود رضي اهلل عنه،
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املسلمون على أن  اتفق .وََكِلَماتِِه، َوُحُروِفهِ  ، َوآيَاتِهِ َوات مَفَق اْلُمْسِلُموَن َعَلى َعدِّ ُسَوِر اْلُقْرآنِ : قال رحمه اهلل
وعلم  ،وعندهم علم مستقل يسمى علم العدد ،هذه السور، هذه اْليات وهذه احلروفو هذه الكلمات، 

 ،ونظم فيها الشاطيب ،الداين وأبو عمر فيها  كتب: اليت كتبوا فيها  العلوم الفواصل، وهذا العلم من
 .وكلماته وحروفه هآياتو  سور القرآن وأصحاب علوم القرآن يعلمون ذلك واتفق املسلمون على عد

 قال :
َفق ا َعَلْيِه أَنمُه َكاِفٌر، َواَل ِ اَلَف بَ نْيَ اْلُمْسِلِمنَي يف َأنم َمْن َجَحَد ِمْن اْلُقْرآِن ُسورَة  أَْو آيَة ، َأْو َكِلَمة ، أَْو َحْرف ا ُمت م 

 .َويف َهَذا ُحجمٌة قَاِطَعٌة َعَلى أَنمُه ُحُروٌف 

كما تقدم معنا يف حديث   ،أنكرته األشاعرة و الصوت يريد أن يثبت احلرف الذي ،بدأ إذن املصنف منذ
، غري واحد من أهل العلم ، وقد َواَل ِ اَلفَ ذكره املصنف بقوله:  النو اس بن مسعان.وقد نقل اإلمجاع على ما

ن أب سعيد  لف بن عمر و نقله القاضي عياض املالكي ع ،رسالته إىل أهل زبيدنقله أبو نصر الس زي يف 
 -تبارك وتعاىل-،ونقل هذا اإلمجاع من ال حيصيهم إال  اهلل  "ترتيب املدارك"يف  :معل م الفقهاء، املعروف ب

اليت اتفق عليها ،وأمجع عليها  -ملصنف من آياته،أو سوره،أو حروفهذكره ا ما-على أن  من أنكر من القرآن 
 .فيما يتعلق ِبسألة القرآن –اىل رمحه اهلل تع–ذكره املصنف  وهذا ما فنن ه كافر باهلل العظيم، ،القراء

يف  -جل  جالله–رؤيته و  ،وهي رؤية اهلل تعاىل يف يوم القيامة مث  انتقل رمحه اهلل تعاىل إىل مسألة  الرؤية، 
 -رمحه اهلل تعاىل وغفر له –اْلن ة،وهي ألذ  الن عيم ،و أعظم الن عيم، وقد قال اإلمام حممد بن إدريس الشافعي 

وهذا من أنفس اْلثار املرو ية يف هذا الباب ألن ه بأن ه يرى رب ه ما عبده"  إدريسحممد بن " لو  م يؤمن : 
ا مسألة متقرر ة يف نفوسهم،ال َيادلون فيها،بل يؤمنون هبا إميانا و  يدل ك على تعظيم األئمة هلذه املسألة،  ّ أ

 .  صادقا  

 : -رمحه اهلل–قال املصنف 
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 فصل                                                   

بِأَْبَصارِِهْم َويَ ُزوُرونَُه، َوُيَكلُِّمُهْم، َوُيَكلُِّمونَُه  َواْلُمْؤِمُنوَن يَ َرْوَن َرب مُهْم يف اْلِ رةِ ،  ُرؤيَة اْلُمْؤِمُنوَن لَرب مُهْم يوَم القَياَمة
ْم وقَاَل تَ َعاىَل  71-77القيامة:  يَ ْوَمِئٍذ نماِضَرٌة ِإىَلٰ َرب َِّها نَاِظَرٌة﴾﴿ُوُجوٌه قَاَل اَللمُه تَ َعاىَل  ﴿َكالم ِإن مُهْم َعْن َرهبِِّ

أو الس َخط، َدلم َعَلى َأنم اْلُمْؤِمِننَي -فَ َلمما َحَجَب أُولَِئَك يف َحاِل اَلسُّْخط 42املطففني: يَ ْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن﴾
ِإنمُكْم َستَ َرْوَن َربمُكْم َكَما ]َصلمى اَللمُه َعَلْيِه َوَسلمم -،َوِإالم  مَْ َيُكْن يْ نَ ُهَما فَ ْرٌق َوقَاَل النميبُّ الرضا َحاِل يَ َرْونَُه يف 

لِلرُّْؤيَِة بِالرُّْؤيَِة اَل لِْلَمْرِئيِّ َوَهَذا َتْشِبيٌه َحِديٌث َصِحيٌح متفق عليَه  [تَ َرْوَن َهَذا اْلَقَمر اَل ُتَضامُّوَن يف ُرْؤيَِتهِ 
، فَِننم اَللمَه اَل َشِبيَه لَُه، َواَل َنِظريَ   . بِاْلَمْرِئيِّ

ه مجيع يف مسألة الرؤية وقد أمجع علي -رمحه اهلل تعاىل–وقلنا لكم بأن  هذا الفصل الذي عقده املصنف 
،وأمجعت عليه األم ة كما نص  على -يهم الصالة و السالمعل–األمم من أتباع الر سل الر سل ،وأتباع الر سل، و 

غريهم.يف إثبات رؤية اهلل تعاىل عمر بن عبد الرب  وشيخ اإلسالم و هذا غري واحد من أهل العلم،كأب 
الة عليه.  ،وسيأيت الكالم على ما ذكره املصنف من الن صوص الد 

يف باب الرؤية ،وهذا جاء يف حديث أب هريرة قال :أن  النيب  َويَ ُزوُرونَُه  :قوله وكن ا قد وعدنا بأن ا نتكلم على 
يُ ْؤَذُن هَلُْم يف ِمْقَداِر ُلوا ِبَفْضِل أَْعَماهلِِْم ، مث ِإنم أَْهَل اْْلَنمِة ِإَذا َدَ ُلوا ِفيَها نَ زَ ]: قال –صلى اهلل عليه وسل م –

نْ يَ  وهذا احلديث رواه ابن ماجة والرتمذ ي و قال غريب واحلديث  .[ا ، فَ يَ ُزوُرَن رَب ُِّهمْ يَ ْوِم اْلُُْمَعِة ِمْن أَيماِم الدُّ
عندما قال غريب هذا -رمحه اهلل–وغريه من أهل العلم ،والرتمذ ي -عليه رمحة اهلل -ضعف ه العالمة األلباين 
 دليل على تضعيفه له.

؛ واملس ألة إىل أن  الرؤية َمتصة باملؤمنني -رمحه اهلل تعاىل-املصنفهذا فيه دليل على ترجيح ، : َواْلُمْؤِمُنونَ قال
 فيها ثالثة أقوال ،ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف رسالته إىل أهل البحرين .

  يرونه ِعيانا   كما جاء يف الصحيحني َنو ذلك  بِأَْبَصارِِهمْ  يَ َرْوَن َرب مُهْم يف اْلِ رةِ قال:  
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 في جّنة  الفردوس لألبرار يرى بَل إنكار****و أنّه 

 دونهاال سحاب ا ّ شمس صحو الرونها ***كرؤية حّق ليس يمت

 َوُيَكلُِّمُهْم، َوُيَكلُِّمونَهُ قال: 

 نصوص الكتاب والسن ة وإمجاع أهل العلم .بوهذا ثابت 

  * ِإَلٰى رَب َِّها نَاِظَرة ﴾  ﴿ُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ نَّاِضَرة  اَللَُّه تَ َعاَلى قال  

 .رة من الن ض فاألوىل نَاضرة : 

ا تدل  على رؤية العني .فإلى" " ، فنذا عد يت ناِظرة ب:"إىل "  والثانية ناظرة من النمظَْر ولذلك عد يت ب  نَّن 

، والش افعي وغريهم، واحتج  العلماء كمالك ﴿َكَلَّ ِإن َُّهْم َعْن رَبِِّهْم يَ ْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن﴾::وقَاَل تَ َعاَلى  
جعل الر ؤية ألوليائه ؛ فلم ا حجب  ،فهوم املخالفة هلذه اْلية ، وأن  اهلل تبارك وتعاىل حني حجب أعدائهِب

 األعداء جعل الر ؤية لألولياء. 

 ، َدلم َعَلى-أو الس َخط-اَلسُّْخطفَ َلمما َحَجَب أُولَِئَك يف َحاِل مبي نا ذلك: قال المصّنف رحمه اهلل تعالى 
 ،فالرب  تبارك وتعاىل يراه املؤمنون ؛ وهذا مستفاد من كالم اإلمام مالك َأنم اْلُمْؤِمِننَي يَ َرْونَُه يف َحاِل الرضا ؛

نَ ُهَما فَ ْرٌق، وغريهم من أهل العلم من أئمة الس لف. ،والش افعي ان ال يُرى بني ما الفرق إذا ك َوِإالم  مَْ َيُكْن بَ ي ْ
  وبني غريهم.  َكَلَّ ِإن َُّهْم َعْن رَبِِّهْم يَ ْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن﴾،﴿هؤالء ال ذين ُحجبوا، ال ذين هم الكف ار

َحِديٌث ،  [ُتَضامُّوَن يف ُرْؤيَِتهِ نمُكْم َستَ َرْوَن رَبمُكْم َكَما تَ َرْوَن َهَذا اْلَقَمر اَل :]إِ لمى اَللمُه َعَلْيِه َوَسلممصَ -َوقَاَل النميبُّ 
 َصِحيٌح ُمت مَفٌق َعَلْيه

،   وأحاديث الر ؤية ؛ كما نص  على هذا طائفة من أهل العلم متواترة ؛ كما نص  عليه أبو عمر ابن عبد الرب  
الر ؤية  يف حاديث فاأل كما نص  عليه احلافظ ابن القي م ، وغريهم من أهل العلم .  كما نص  عليه ابن تيمية ،

ا  تبلغ حد  التواتر ، وقد رواها أكثر من عشرين صحابي ا    وهي مذكورة يف كتب السن ة . كثرية جد 
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 . بِاْلَمْرِئيِّ  قال املصن ف رمحه اهلل ": َوَهَذا َتْشِبيٌه لِلرُّْؤيَِة بِالرُّْؤيَِة اَل لِْلَمْرِئيِّ 

م بالوضوح وعدم التزاحم ، كما يرى أهل األر    م يرون رهب   ّ هل  ض القمر ليلة البدر , هل يتزامحون؟يعين أ
  .ال ؟ يغيب عن أحد منهم إذا ظهر

 .: فَِننم اَللمَه اَل َشِبيَه َلُه، َواَل َنِظريَ قال 

 ا الت أويل , وعلى هذا الت فسري ،هذا هو املعىن ، و أمجع السلف على هذا كلِّه , على هذه الر ؤية وعلى هذ
أو ال -اَل ُتَضامُّونَ ]أن  املراد يف الت شبيه هنا , تشبيه الر ؤية بالرؤية ال املرئي باملرئي وهذا معلوم ، وهلذا قال 

يف هذا الفصل من متعل ق  -رمحه اهلل تعاىل -هذا ما ذكره املصن ف  [ِفي ُرْؤيَِتهِ  -تضامون أو ال تضاّرون
 الكالم على الر ؤية وأدل ته ظاهرة .

التوفيق و السداد للجميع  -جل  وعال-وهبذا ينتهي الوقت هلذا الد رس ،و ينتهي التقرير عليه ،ونسأل اهلل 
 .عاىل من كالم الشيخ النجمي رمحه اهلل تعاىل واهلدى والرشاد انه ويل ذلك والقادر عليه ونقرا ما يسر اهلل ت

 القراءة من المورد

 :قال رمحه اهلل

جعلتها لكتاب" املورد العذب الزالل فيما انتقد على بعض املناهج الدعوية  -سبق بياّا -هذه املقدمة اليت 
عز وجل من على مسالة اخلروج على الوالة ومنازعتهم وما  وهلم اهلل ركزت فيه من العقائد واألعمال " 

سلطان وبينت بالدليل بطالن زعم من زعم جواز ذلك نظرا ألمهية هذه املسالة وعمق أثرها يف الدين واجملتمع 
  واهلل اسأل أن يتوىل اْلميع حبفظه ويرعاهم برعايته وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى اله وصحبه وسلم

: قال : بعد أن كتبت هذه املقدمة وقدمتها للطبع وصلتين نشرة مرسلة من الشيخ / عائض بن عبد ملحوظة
ا بعنوان املراجعات ، وكان  -وفقه اهلل   -اهلل القرين حتوي تلك النشرة تراجعه عن سبع عشر مسألة عنّو

"السابعة: ما قلته يف حلن اخللود (من النشرة املذكورة:  ٥األوىل أن يقول : )تراجعات)  قال يف صفحة ( 
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 ) من قصيدة طويلة بعنوان  دع احلواشي وا رج ٧٤صفحة(  

  :ومنها 

 أنت قسيس من الرهبان ما                  أنت من أمحد يكفيك املالما

 وهذا  طأ مين أستغفر اهلل منه ، وقد سبق أن ذكرت أن هذه القصيدة

  ."نة الثانية الثانويقلتها وأنا طالب باملعهد العلمي بالس

ه  ٤٧٤١وأقول: هل تذكر يا شيخ عائض أين قلت حينما مررت علي يف  يميت بعرفات من حج عام 
وجرى بيننا النقاش حول بعض األ طاء اليت صدرت منك واحتجيت هبذه احلجة أي أنك قلتها وأنت 

 .طالب يف املعهد  وقلت لك: و م مسحت بطبعها ونشرها ؟ فسكت

 هذه احلجة ليست حبجة ، فنذا كنت قلتها قبل أن تكتمل بنيتكواملهم أن 

العلمية كان الواجب عليك أن تعدمها وأنت تعرف أّا  طأ حىت ال َيدها بعض أبنائك فيغرت هبا ، واحلق 
 :أن نشرها يدينك ، والتوبة جتب ما قبلها. مث أنت تركت البيت الذي تقول فيه

 يعرف العابد من صلى وصاماصل ما شئت وصم فالدين ال          

رسوله بغري ما قاال ، ويشهد اهلل أين  وهذا البيت ليس بأقل شناعة مما بعده يف الفرية والقول على اهلل وعلى
قال علق الشيخ حممد -فرحت بتوبة الشيخ عائض وبشرت هبا طالب يف احللقة على  رب يف اهلاتف من ثقة 

شرة ، ولكن الباطل واجب على من عرفه أن يرده . لذلك ، فقد قبل أن تصلين الن -( 4بن هادي قال : )
قررت أن أنشر ما كتبته يف هذه املقدمة عن قصيدة الشيخ عائض واحلق أحق أن يتبع وأن يقال به وإن 

 إىلالذي رددت عليه قد نشر  أسخط الناس ، فنرضاء اهلل ونصرة دينه مقدم على إرضاء كل أحد ، والباطل
 املهم أن يعرف طالب العلم احلق من الباطل و ل منشورا واملهم ااز الدنيا وم أقاصي

 .وباهلل التوفيق
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  وكتب هذا

 أمحد بن حيىي النجمي               

 " ٤" الذي يشري إليه شيخنا هنا هو : أنا حممد بن هادي

 : ملحوظة

نا املؤلف ، وقد أذن سوف ترى أ ي القارئ بعض التعليقات الالزمة يف بعض املواطن ليست من صنيع شيخ
 يل فيها  جزاه اهلل  ريا   وقد ميزهتا عن تعليقاته

 بوضع امسي عليها أداء  لألمانة العلمية.

بكتابه وهذه املراجعات اليت ذكرها كانت توزع ورأيتها أيضا يف -رمحه اهلل تعاىل -)هذا ما قدم به الشيخ 
ولو رأيت إىل كتب الرجل كيف تطبع مدعومة ذلك الوقت قدميا يف تلك السنوات يف ورقات توزع  فية 

بصوره وما شابه ذلك أما هذه فنَّنا هي  فية واهلل املستعان على حال هؤالء وأمثاهلم نسأل اهلل العافية 
 والسالمة نعم(

 األسئلة

 :يقول السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته أحسن اهلل إليكم , ما هو حد التواتر؟ -4

وسيأيت معنا إن شاء  .حاد ا تالف ا كثري اْلا تلف فيها القائلون بالتفريق بني التواتر وااْلواب : هذه املسألة 
ومن  ،هو أن التواتر ليس له حد حيده ،تقرير ذلك إال أن اال تصار له ،اهلل تعاىل يف دروس املعهد يف النخبة

وإَّنا الراجح فيه أنه ما  م  ،بدليل يدل عليه يأتأربعني أو ما أشبه ذلك فننه  م بعشرة أو بأو  بأربعةقال بأنه 
فنن هذا يكون متواتر ا  و تتابعوا عليه يكن آحاد ا واْلحاد ما  م يبلغ حد التواتر فنذا تكاثر الرواة وتكاثر النقل

 . ئمة على ذلكألفتحتاج إىل نص ا
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القرآن فأعربه فله  زيادة شرٍح للحديث : من قرأ-حفظكم اهلل -يقول أحسن اهلل إليكم نريد منكم  -7
  بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه وحلن فيه فله بكل حرف حسنة ؟

وإَّنا  ،كما هو معلوٌم وبنيِّ   ،ألنه ليس املراد اإلعراب االصطالحي ،اْلواب:قد كنت شرحت معىن أعربه
تبارك -أمر اهلل  قامة اليتإلوهذا اخلطأ الذي يقع من اإلنسان خيالف ا ،خيطئ فيه ويف أدائه وبيانه وداللته

وأما ما يتعلق  ،االصطالحي اإلعرابهبا وقوله : فأعربه ليس املراد كما قلت وأكرر ليس املراد هو -وتعاىل 
عندما  ،ال ينضبط إال بالتفريغ والتقسيم ،أو التعريف الدقيق هلذه املسألة ،ِبسألة اللحن فهذه املسألة

وهلذا يقولون :حلن الرجل  ،واْللي ما غريم املعىن وحوله عن وجهته ،يُقسِّمون اللحن إىل جليي وإىل  في
ويُنظر فيها إىل التصريف  ،ويقولون حلن يلحن فهو الحن ويريدون هبا الفساد ،يلحن ويريدون هبا أصاب

 ..الوارد عليه واملراد هنا هو أنه ال يؤدي القرآن أداء  صحيح ا

  ؟ ارك اهلل فيكميقول كيف جنمع بني العلو واملعية , ب -1

هذا  ،واملنظورات ،واملشاهدات ،اْلواب:جتمع بينها إذا أ رجت من ذهنك ما تتصوره من حالة املخلوقات
وإَّنا  ،أن املعية ليست معية ذاتية فيها ا تالٌط كما سيأيت معنا إن شاء اهلل يف دروٍس قادمة :مر الثاينألا .أمر

ومعية  اصة وهي معية  ،وضابطها أن تُ ْقَرن بالتهديد ،فالعامة معية العلم ،أو املعية العامة ،املراد املعية اخلاصة
واإلمجاع منعقٌد على ...تفسري املعية  [٧١طه:] : ﴿ِإنميِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوأََرٰى ﴾كقوله تعاىل   ،النصرة والتأييد

إَّنا هذا قول  ،مع اخللق بذاته-وتعاىل تبارك -أن اهلل بمن أئمة السلف وعلماء السنة قائل  هلذين املعنيني وال
  ..غالة اْلهمية

 يقول أحسن اهلل لكم وإليكم هل يُ َرى اهلل يف الدنيا ؟ -2

﴿قَاَل  ؟أن يراه ماذا قال له -عليه الصالة والسالم -ملا طلب منه موسى -جلم وعال -واهلل ، اْلواب : ال
و م ،  [٤٧١األعراف:]َولَٰ ِكِن انظُْر ِإىَل اْْلََبِل فَِنِن اْستَ َقرم َمَكانَُه َفَسْوَف تَ رَاين ﴾ َربِّ أَِرين أَنظُْر إِلَْيَك قَاَل َلن تَ رَاين 

يراه املؤمنون -تبارك وتعاىل - رة فنن اهلل ْلوأما يف ا ،قال لن تراين يعين يف هذه الدنيا ،يقل له إين ال أَُرى
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وبعض الصوفية يقول بأنه يُرى وقوهلم ال  .سالم والسنةإلة اأما يف الدنيا فال.هذا الذي عليه أئم ،يوم القيامة
   .هعربة في

يقول شيخنا أحسن اهلل إليكم و إليكم ما معىن حرف يف احلديث :}بكل حرف عشر حسنات{إذا  -5
 ؟ كان ِبعىن احلرف احلروف اهلجائية ما هو الرد على من يقول معىن حرف يف احلديث هو الكلمة

:ال املراد باحلرف احلرف الذي هو حروف اهلجاء و هذا من ناحية االصطالح يف علم القراءات و  الجواب
القرآن أما من ناحية احلرف عموما يف اللغة فنن احلرف يطلق على اْلملة,يطلق احلرف على اْلملة كما هو 

باء,ال و إَّنا يعنون هذه ال يعنون حرفا أ, سمعت منه هذا الحرف"معلوم يف كالم العرب و لغتها فيقولون "
 اْلملة و هذا السياق اليت تكلم هبا.

 ؟ "كهيعص" مسيت باحلروف املقطعة يقول و م -6

تبارك و –للحرف يعين هكذا مساها العلماء مسيت باحلروف املقطعة يعين العلم عند اهلل  سم:هذا  الجواب
يف تفسريها و إن كان ا تيار -رمحهم اهلل تعاىل-يف مثل هذه التسميات و لذلك توقف بعض السلف-تعاىل

راد هبذه احلروف و تلميذه ابن القيم و مجاعة من احملققني على أن امل -رمحه اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية 
﴿ا م ﴾ ٱللمُه بيان التحدي للقرآن الكرمي و هلذا  م تذكر هذه احلروف املقطعة يف سورة إال ذكر بعدها القرآن 

ْيَك ﴾ ِكتَٰ ٌب أُنزَِل إِلَ ٤﴿املص ﴿,[1-4آل عمران:]﴾ نَ زمَل َعَلْيَك ٱْلِكتَٰ َب بِٱحلَْقِّ ﴾٢اَل إِلَٰ َه ِإالم ُهَو ٱحلَْىُّ ٱْلَقيُّوُم ﴿
 يوسف, إىل سورة هود, تتبع [7-4األعراف:] ﴾٢َوذِْكَرٰى لِْلُمْؤِمِننَي ﴿ ۦَفاَل َيُكن ىِف َصْدرَِك َحرٌَج مِّْنُه لِتُنِذَر بِهِ 

إىل آ ر القرآن يذكر فيها القرآن ليدل على  زََكرِيما ﴾ ۥ﴿ ذِْكُر َرمْحَِت َربَِّك َعْبَدهُ مرمي  ,إبراهيم احلجر, الرعد,
رمحه -هذا ا تيار شيخ اإلسالم  مع هذا ال يستطيعون أن يأتوا ِبثله.أن هذا القرآن من هذه احلروف و 

 .-اهلل

يقول أحسن اهلل إليكم وإليكم هل أهل املعاصي من هذه األمة الذين يد لون النار مث خيرجهم اهلل منها  -7
 يف اْلنة ؟.-وجلعز -يرون اهلل
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هبذه الصورة و هبذه الدق و لكنه هر و تفاصيل هذه القضايا  م يأت : هذا املرجو و هذا الظاالجواب 
 معلوم باّم يد لون اْلنة.

هل هناك تفاوت بني املؤمنني يف رؤية اهلل يف اْلنة؟فمن هم الذين يرون اهلل مرتني يف اليوم و منهم من  -8
 ؟ عيرى اهلل مرة يف األسبو 

 : حسب ما جاءت أحاديث يف هذا الباب لكن ال يصح منها شيء . الجواب

 نكون قد أولنا صفة الغضب ؟.فهل إذا قلنا بأن ما يقع من كوارث من غضب اهلل  -1

 ألننا ذكرنا هنا الزم الصفة أو بعض الزمها أو أثر الصفة و التفسري بالالزم ال ينفي األصل .، : ال  الجواب

 أهل النار هلم رؤية عذاب وغضب ؟.يقول هل  -91

هذا قول يعين الكفار عموما و املنافقون يقولون كما ذكر شيخ اإلسالم يف رسالته إىل أهل البحرين اْلواب: 
سعيد أّا رؤية فيها حتسر و يعقبها أ م و ما أشبه  أبو ذكر أن الرؤية اليت جاءت يف حديث  األقوامالثالثة 
 ذلك.

 ؟ رهبم يوم القيامةهل يرى الكفار  -99

:كما قلت قبل قليل يعين هذه املسألة فيها  الف شيخ اإلسالم حكى الثالثة األقوال كلها فمن  الجواب
أهل العلم من يقول أنه يرى لعموم اخللق و منهم من يقول بأنه يرى للمؤمنني فقط و منهم من يقول انه 

وى ابن جاسم و من عاونه يرى للمؤمنني و املنافقني و هذه الرسالة مطبوعة يف اجمللد السادس من جمموع فتا
 على الفتاوى.

أن اهلل تكلم بالقرآن باللغة العربية و تكلم التوراة باللغة العربية و بأحسن اهلل إليكم هل َيوز القول  -91
 هكذا ؟
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السريانية فهو ب:هذا ذكره بعض أهل العلم حيثما تصرف فنذا كان بالعربية فهو التوراة و إذا كان  الجواب
 كان بالعربية فهو القرآن هذا كالم ألهل العلم .  اإلجنيل و إذا

 يقول أحسن اهلل إليكم قول املصنف أنه متكلم بكالم قدمي كيف َياب على هذا ؟ -91

نا ان هذا من املالحظات اليت ن أنسيته ِبسألة الكالم ألننا قل: قد ذكرنا بأننا سنذكر هذه الليلة لك الجواب
قدمي حادث اْلحاد قدمي النوع حادث اْلحاد  بأنهبأنه  م يعقب -ىلرمحه اهلل تعا–لوحظت على املصنف 

أن اهلل تكلم به فال يعين أنه  آحادهبعد أن ساق هذه اللفظة ذكر الكالم و -رمحه اهلل-املصنفكالم لكن  
 يعين فسرت}ال تضامون{ :-عليه الصالة والسالم-قدمي ِبعىن أنه ال يتكلم به مىت شاء ,و معىن قوله 

تتدافعون مع التجديد أو التضام مع التجديد و الضم و الَتَضاُمون مع التخفيف و الفتح فسرت بالتظا م و ب
 عدم التجاوز أو التجاوز لبعضكم البعض.

 هل من توضيح حول علم العدد أو الفواصل و لو بشيء يسري؟ -91

ستة أعداد :العد املدين  :هذا علم و باب طويل لكن أنصحك ِبراجعة يعين علم العدد عندهم الجواب
فهذا يسمى بعلم العدد أو علم  ،و العد الشامي ،و العد الكويف ،و العد املكي ،و العد املدين الثاين ،األول

ذا الباب نظمه بعد ذلك الشاطيب نظم هذا الكتاب و الداين"كتاب مستقل هب"َعمر وألب   ،الفواصل
ه اهلل رمح-للمقرئ عبد الفتاح القاضيللشيخ "ناظمة الزهر" و عليها شرح  الشاطيب يف منظومته اليت مساها

ر شرح ناظمة الزهر"و يعنون به رؤوس اْليات الذين عدوا هذه و هو مطبوع و مساه "بشري اليس-تعاىل
 اْليات و هو توقيفي العد توقيفي يف اإلمجاع .

 ((من قرأ القرآن و عليه شاق له أجران)) -صلى اهلل عليه و سلم-يقول ما توجيهكم حلديث النيب -95
 أجر القراءة و أجر املشقة؟

:"له أجران"بس,أو كما -صلى اهلل عليه و سلم–: هذا التفسري من عندك ليس من قول النيب  الجواب
هذا ليس فله بكل حرف عشر حسنات" من قرأه فأعربه" و بني قول املصنف:-صلى اهلل عليه و سلم-قال
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أنه حديث ساقه على أنه حديث و إذا صح فال تعارض ألن األجر هنا  م حيدد و هنا قول املصنف هو يرى 
 حدد.

 أين يرى املؤمنون رهبم يف اْل رة ؟  -96

 يف عرصات القيامة .: الجواب

من صفات اهلل الفعلية اليت هلا سبب -عليه السالم-أحسن اهلل إليكم هل أن  لق اهلل تعاىل ْلدم  -97
 ؟ معلوم

 (.22)ص: :﴿ِلَما َ َلْقُت بَِيَدىم ﴾-تبارك و تعاىل–بال شك  أنه من صفات اهلل الفعلية  لقه : الجواب

أشرمت حفظكم اهلل إىل أن العدد أنتم تعلمون  الف أئمة هذا العلم يف عدد آيات القرآن كالعدد  -98
 عد سوره وآياته.الكويف واملدين وما إىل ذلك وكيف َيمع ذلك مع قول املصنف أتفق املسلمون على 

وا تالفهم يف العد من جهة املروي الذي رواه أهل  اتفقوا على عد سوره وآياته بال شك يقني،:  الجواب
املدينة وهلم أسانيدهم  والذي رواه العد املدين األول و العد املدين الثاين والعد الكويف وما شابه ذلك والعد 

مله ألسانيد الصحيحة وهو متفق عليه ال إشكال يف هذا تانقول مروي باالشامي والعد املكي هذا أيضا م
ألن مجيع  ،طر لكل هذا اإلشكال الذي ظننت أنه قد  يزو -رمحهم اهلل تعاىل-وانظر إىل ما ذكره العلماء

 األعداد هذه الستة قد اتفق عليها أئمة األداء و أئمة القراءات.

 ؟ هو الذي يدرك األبصار و ال تدركه األبصار"يقول أحسن اهلل إليكم و نفع بك و إياك يقول "اهلل -91

 [401األنعام: ]:﴿ الم ُتْدرُِكُه ٱأْلَْبَصٰ ُر َوُهَو يُْدرُِك ٱأْلَْبَصٰ َر  َوُهَو ٱللمِطيُف ٱخْلَِبرُي ﴾ال قلبت اْلية يقول:  الجواب
اهلل  ؟ ال دليل هلم أين الرؤية-تبارك وتعاىل-اْلية أو هبذه اْلية على إنكار رؤية اهلل هذه الذين يستدلون على

يراه -جل وعال-إَّنا الرب , قال اإلدراك واإلدراك معناه اإلحاطة والعلم به وهذا ال يقوله أحد-عز وجل–
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نفي اإلدراك على تدل املؤمنون وهذا الذي جاء يف القرآن أما هذه اْلية فال تدل على نفي الرؤية وإَّنا 
 واإلحاطة.

،نريد منكم أقوالاهلل .فيما فهمت منكم أن الرؤية فيها ثالثة  أحسن،واليكم  إليكمول أحسن اهلل يق -11
 ؟ مزيدا من التوضيح

على –هذا درس مستقل هذا كتاب  صنفه شيخ اإلسالم،ذكرت لكم هذا، وينبغي لطالب العلم  الجواب :
أن يروض نفسه على شيء من التعب واملراجعة بنفسه،ذكرت لكم أن األقوال ثالثة ذكرها -طالب العلم

 األقوال...( لكن يف األسئلة قد يتجوز ما ال يتجوز يف غريها .) أن نت أحببناما  أننامع  اإلسالمشيخ 
 :هي الثالثة

 .أن الناس مجيعا يرون رهبم كفارهم ومنافقهم ومؤمنهم     -4
 . ن رهبمأن الكفار ال يرو  -7
 . أن الكفار واملنافقني ال يرون رهبم  -1

 ؟ يقول مىت ترون أن إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه عن جابر اْلعفي -19

 نعم وهو ضعيف بل موضوع ألن جابر اْلعفي متهم بالكذب. الجواب:

 ؟ رى اهلل يف حياة الربزخيقول هل يُ  -11

 شيئا م يأتنا شيء من هذا ال نعلم فيه  ،اهلل أعلم الجواب:  

واملفروض أن أفضل  -على قول من يقول هبذا-ه املؤمنونيراكان املنافقون يرون رهبم كما إذا  يقول  -11
 النظر إىل وجهه الكرمي فما الفرق بني الفريقني؟هي يوم القيامة نعمة 

هكذا فسرها من قال هبا  ،ه رؤية حتسرلذة و تنعم وسرور وأولئك يرون رؤية:أن هؤالء يرونه  الجواب  
 حبديث أب سعيد اخلضري رضي اهلل عنه وأرضاه إستدالال  
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 ؟وَنن أمهات  مع بني حفظ القرآن وحفظ املتون ومذاكرة الشروحاتجنأريد نصيحة كيف  -72

 كيل ،احلبة على احلبة  ما ال يدرك كله ال يرتك جله، والقطرة على القطرة سيل، كما قالوا  الجواب: 

 واليوم علم وغدا مثله ***من خنب العلم اليت تلتقط

 حيصل املرء فيها حكمة ***وإَّنا السيل إجتماع النقط

فالناس ال يستوون ال يستوون يف احلفظ ال يستوون يف العلم ال يستوون يف التفرغ ولكن طالبة العلم تستعني 
على حفظ وتقبل مبلغها أن تتدارك نفسها إىل باهلل تبارك وتعاىل ومن أجل شكاية هذه نقول ملن  م تبلغ 

والرتبية تكون عندها  والبنوة القرآن وعلى حفظ املتون وإتقاّا حىت إذا جاءت مشاغل الزواج واألمومة
إما أن تكون   :فنصيحيت هلذه السائلة أن ال تكون بني طريف نقيض، حصول أو حصيلة ومقدمة هلذا األمر

اعملي ما قدرت عليه  ،ماال يدرك كله ال يرتك جله ،هذا غلط ،وإما ال ،القرآنحافظة ْلميع املتون والعلم و 
تصلح  واألمور اليت األهم فاألهم من فروض األعيان وقدمي أدي ،عنييذاكري ما تستط ،وِبا تستطيعينه

 عبادتك إىل غري ذلك...

القران َملوق وأجاب بان اهلل شبهة يف  لق القران أنه عندما سأل أحد املعتزلة على الدليل على أن  -15
 ).....( فهو َملوق فما الرد على هذه الشبهة ؟    قادر على

؟ َنن نناقشه اْلن عقليا من أين جئت هبذا الدليل النقلي أو  :أن اهلل ؟ من أين جاء هبذا طيب الجواب 
يقول بان اهلل تبارك  إن كان من جهة املنسوخ،فهذا القران هو كالم اهلل الناسخ واملنسوخ.والذيالعقلي، 

-يف إتيان الرب نفسه جل وعال–، نقول له فماذا تفعل يف إتيان الرب -اخللق-وتعاىل يأيت هبذا القران ِبعىن 
فهل هذا  لق؟ ال تصغي هلؤالء املعتزلة فنّم يعين عندهم من الباطل ما ال يعلمه إال اهلل .يلزم على قوله هو 

له كيف تفعل بقوله تبارك وتعاىل وهذا يف باب الصفات  )وجاء ربك( نقول –أن اإلتيان يدل على اخللق –
) يأيت ربك ( كما مر معنا يف اْليات الدالة على هذا .فال شبهة هلم يف هذا .فكالم اله جل وعال 
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هذه  إالواضح،وكالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واضح يف إثبات القران وأنه كالم اهلل تعاىل،ولن َيدوا 
 ليات وهذه الصفصافات.العق

 وإذاشكر وإذا ابتلي صرب  أعطيممن إذا  وإياكمنسأل اهلل جل وعال التوفيق والسداد للجميع وأن َيعلنا 
التوفيق والسداد للجميع وأن يهدينا سبل الرشاد فهو ويل ذلك والقادر  استغفر،نسال اهلل جل حالله أذنب

 . أمجعنيعليه.واهلل اعلم وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى اله وصحبه 

 


